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PREDSLOV
Manuál načrtáva teoretickú základňu pre meranie emocionálnej inteligencie (EI) v zmysle
osobnostnej črty a predstavuje krátke formy Dotazníkov črtovej emocionálnej inteligencie
(Trait Emotional Intelligence Questionnaire – TEIQue) anglického psychológa K. V.
Petridesa. Dotazníky radu TEIQue vychádzajú z Petridesovho modelu črtovej emocionálnej
inteligencie, v rámci ktorého sa EI chápe ako súbor osobnostných, resp. behaviorálnych
dispozícii súvisiacich s emocionalitou a emóciami. Po publikácii, v ktorej sme sa venovali
hlbšiemu rozpracovaniu teórie EI v kontexte tzv. nových druhov inteligencie a v ktorej sme
prezentovali výsledky overovania plných foriem dotazníkov TEIQue (Kaliská, & Nábělková,
2015), má tento manuál pragmatickejší charakter a je určený najmä odborníkom z praxe.
V manuáli sú prezentované dve krátke formy dotazníkov TEIQue-SF, a to TEIQue-CSF pre
deti od 8 rokov a TEIQue-SF pre adolescentov a dospelých spolu s prehľadom výsledkov ich
empirického overovania (najmä reliability a validity), vyhodnocovacím kľúčom a
orientačnými slovenskými normami pre rôzne vekové skupiny.
Slovenské preklady krátkych foriem dotazníkov TEIQue vykazujú na základe našich
viacročných overovacích výskumov akceptovateľné psychometrické vlastnosti, takže môžu
rozšíriť diagnostické možnosti školských, poradenských, pracovných i klinických
psychológov na posudzovanie globálnej úrovne kompetencií v oblasti emocionality u detí,
adolescentov a dospelých.
Nakoľko sú dotazníky radu TEIQue chránené autorskými právami, vytvorenie manuálu pre
slovenské krátke formy TEIQue bolo konzultované s ich autorom, ktorý jeho publikovanie
odsúhlasil s tým, že dotazníky ani manuál nebudú používané na komerčné účely.
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ÚVOD
V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa v psychológii začali etablovať a verifikovať nové
druhy inteligencií (praktická, úspešná, sociálna, tvorivá, morálna), ktoré formujú predpoklad
pre úspešný život jednotlivca. Jednou z nich bola aj emocionálna inteligencia, ktorá ako jeden
z posledných psychologických konštruktov dáva do vzťahu rozum a cit, pričom sa snaží na
oba konštrukty nazerať vo vzájomnej súvislosti. Ponúka perspektívu emócií chápaných
inteligenciou a inteligenciu facilitovanú emóciami (Mayer, & Ciarrochi, 2006). Štvrťstoročná
história konštruktu emocionálnej inteligencie vyvolávala a neustále vyvoláva záujem nielen
u odborníkov, ale aj u širokej verejnosti, a tiež u populistov, novinárov, ktorí chcú ťažiť
z atraktívnosti samotného pojmu a sľubujú „zaručený úspech“ v živote v podobe merania
a rozvíjania „EQ“.
V psychologickej teórii sa sformovali dva základné prístupy k skúmaniu emocionálnej
inteligencie (EI). Prvý z nich prestavuje EI ako schopnosť, ktorú je možné merať testami
maximálneho výkonu (performance measures) ako tradičnú inteligenciu. Druhý prístup spája
EI s osobnosťou, konkrétne s dispozíciami správať sa určitým – emocionálne kompetentným
– spôsobom. V tomto prípade sa používa pojem črtová emocionálna inteligencia a nástroje na
jej meranie majú charakter sebapopisných, sebavýpoveďových nástrojov (self-report
measures). Už len skutočnosť, že konštrukt EI je meraný dvoma rôznymi spôsobmi vyvoláva
oprávnené pochybnosti, či je vlastne meraný jeden ten istý konštrukt. Výskumne sa naozaj
potvrdilo, že meranie konštruktu EI výkonovými testami a sebapopisnými dotazníkmi
vykazuje len slabé súvislosti (Mayer et al., 2004). Je preto veľmi dôležité brať do úvahy to, že
EI ako schopnosť a EI ako osobnostná črta sú dva navzájom odlišné konštrukty.

V slovenskom diagnostickom priestore sme doposiaľ nemali k dispozícii verifikované
nástroje na posúdenie úrovne emocionálnej inteligencie. Model črtovej emocionálnej
inteligencie vyúsťuje do praktických, jednoduchých a psychometricky reliabilných
a validných meracích nástrojov (na rozdiel od modelu EI ako schopnosti, nakoľko tu je
meranie značne problematické).
Naša spolupráca s anglickým psychológom, autorom modelu črtovej EI, ako aj
dotazníkov TEIQue na jej meranie K. V. Petridesom priniesla možnosť lepšieho teoretického
i empirického uchopenia EI, ako aj možnosť hlbšieho oboznámenia sa so spomínanými
dotazníkmi. Pracovali sme (s podporou dvoch na seba nadväzujúcich grantov VEGA) so
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všetkými verziami a formami dotazníkov TEIQue, pričom naše výskumné zistenia ohľadne
plných foriem boli prezentované vo viacerých publikáciách (napríklad Salbot et al., 2011;
Nábělková, 2012; Salbot, Nábělková, & Kaliská, 2012; Kaliská, & Salbot, 2014) a komplexne
zhrnuté vo vedeckej monografii „Psychometrické vlastnosti a slovenské normy Dotazníkov
črtovej emocionálnej inteligencie pre deti, adolescentov a dospelých“ (Kaliská, & Nábělková,
2015).
Pre výskumno-diagnostické účely môže byť niekedy vhodnejšie a efektívnejšie použitie
skrátených

(krátkych)

foriem dotazníkov TEIQue

(30-položkový TEIQue-SF

pre

adolescentov a dospelých, resp. 36-položkový TEIQue-SCF pre deti), nakoľko vysoký počet
položiek v ich plných formách (153 v TEIQue, resp. 75 v TEIQue-CF) vedie k vysokej
časovej náročnosti, môže viesť k nízkej návratnosti a nižších ročníkov aj k „recesistickému“
či nedôslednému vypĺňaniu dotazníkov. V tomto manuáli sú sumarizované všetky naše
doterajšie (publikované aj nepublikované) výskumné zistenia ohľadne dotazníkov TEIQue-SF
a TEIQue-CSF spolu s ich vyhodnocovacím kľúčom a orientačnými slovenskými normami
pre rôzne vekové skupiny. Overené slovenské verzie týchto dvoch dotazníkov sú zaradené
ako Príloha 1, Príloha 2 a v elektronickej podobe sú dostupné aj na stránke Psychometrického
laboratória Londýnskej univerzity (www.psychometriclab.com).
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1 EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA A JEJ MERANIE
Ako sme už v úvode naznačili, existuje konceptuálny rozdiel medzi dvoma typmi EI, kde EI
je vnímaná buď ako schopnosť, alebo ako osobnostná črta. Je zrejmé, že operacionalizácia a
meranie EI ako osobnostnej črty vedie k zásadne odlišnému konštruktu ako operacionalizácia
a meranie EI ako kogitívno-emocionálnej schopnosti. Svedčia o tom okrem iného aj mnohými
výskumami identifikované primerane vysoké pozitívne korelačné vzťahy EI ako schopnosti
s „kognitívnou“ (psychometrickou) inteligenciou a len náhodné, resp. žiadne vzťahy
s osobnostnými vlastnosťami. Naopak, EI ako črta vykazuje slabé, resp. nulové vzťahy
s tradičnou „kognitívnou“ inteligenciou, ale stredné až relatívne silné vzťahy s osobnostnými
vlastnosťami (Pérez et al., 2007). EI ako schopnosť tak poukazuje na to, čo je jednotlivec
schopný urobiť, resp. ako sa vie správať a črtová EI, čo zvyčajne robí, resp. aký naozaj je
(Mikolajczak et al., 2008).
Napriek tomu, že obidva modely EI sa líšia v základných charakteristikách,
zdôrazňujeme v súlade s viacerými autormi (Petrides, & Furnham., 2001; Mathews et al.,
2007; Stough et al., 2009), že tieto dva konštrukty sa vzájomne nevylučujú, ale môžu spolu
koexistovať a dopĺňať sa.

1.1 EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA AKO SCHOPNOSŤ
Pojem emocionálna inteligencia v sebe zahŕňa dva komponenty – inteligenciu a emócie,
a teda reflektuje vzájomnú interakciu kognitívneho a afektívneho komponentu osobnosti. Ako
prví predstavili koncept emocionálnej inteligencie J. D. Mayer a P. Salovey v roku 1990. V
roku 1997 pôvodný model prepracovali a chápu emocionálnu inteligenciu ako súbor
emocionálnych schopností, ktoré možno rozdeliť do štyroch vetví (Mayer, & Salovey, 1997):
I.

Percepcia

emócií

–

predstavuje

vnímanie,

interpretovanie,

posudzovanie

a vyjadrovanie emócií (prijímanie a rozpoznávanie emocionálnych informácií, základné
zručnosti vo vzťahu k emóciám ako: identifikácia emócií u seba, schopnosť rozlišovať
medzi správnym a nesprávnym vyjadrovaním emócií, schopnosť adekvátne vyjadrovať
emócie a identifikovať emócie u druhých);
II. Facilitovanie prostrednícvom emócií – zahŕňa využitie emocionálnej podpory pri
myslení (ide o využitie emócií ako prostriedkov na uľahčenie myslenia zameraním

pozornosti na dôležité informácie, podporu schopnosti vidieť veci z rôznych uhlov
pohľadu, podporu nájsť konkrétne prístupy k riešeniu problémov, využitie k usudzovaniu
prostredníctvom vybavenia si citov či rôznych druhov nálad);
III. Emocionálne porozumenie – znamená porozumieť emóciám a ich následnej analýze
(týka sa kognitívneho spracovania emócií, čo predstavuje schopnosť: určiť emócie,
vzťahy medzi slovami a emóciami, interpretovať ich významy vo vzťahoch a schopnosť
porozumieť zložitosti citov, či identifikovať rozdiely medzi emóciami);
IV. Manažment emócií – je premyslená regulácia emócií (predstavuje efektívne stratégie
pri práci s emóciami s cieľom dosiahnuť emocionálny a intelektový rast a zahŕňa
zručnosti ako schopnosť zostať otvorený príjemným i nepríjemným citom, schopnosť
posúdiť, kedy sa emóciám poddať a kedy si od nich udržiavať odstup, schopnosť
premyslene sledovať emócie vo vzťahu k sebe a k ostatným, schopnosť zmierňovať
negatívne emócie a posilňovať pozitívne bez toho, aby dochádzalo k vytesňovaniu
informácií).
Štyri vetvy modelu EI sú hierarchicky usporiadané, čo znamená, že prvotnými psychickými
procesmi sú schopnosť vnímať emócie a na samom vrchole je ich manažovanie, resp. ich
premyslená regulácia. Autori modelu predpokladali, že dosiahnutie vyššej úrovne je
determinované osvojením si schopností na nižších stupňoch a schopností v rámci jednej
dimenzie sa taktiež rozvíjajú vplyvom skúseností a vekom.
Uvedeným modelom autori vymedzili EI ako psychickú schopnosť a odlíšili ju od
osobnostných vlastností. EI ako schopnosť predstavuje aktuálnu schopnosť chápať,
spracovávať a zatrieďovať prijímané emocionálne sýtené informácie. Autori modelu EI ako
schopnosti zastávajú názor, že meranie EI by sa malo približovať meraniu všeobecnej
inteligencie, pretože táto operacionalizácia EI vykazuje stredné až silné korelácie
s kognitívnymi schopnosťami (g-faktorom), čím spĺňa aj jedno zo základných kritérií J.
Carrolla (1993 in Mayer et al., 2004) pre považovanie nového konštruktu za inteligenciu.
Znamená to, že na položky týkajúce sa problematiky emócií by mali existovať viac-menej
správne alebo nesprávne odpovede. J. Mayer et al. (2004) skonštruovali aj test MayerSalovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT, Test emocionálnej inteligencie
Mayera, Salovey a Carusa) na meranie EI ako kognitívno-emocionálnej schopnosti.
Kritiky modelu EI ako schopnosti (napr. Mathews et al., 2004; Petrides, 2009) poukazujú na
to, že je značne problematické zachytiť vo svojej podstate subjektívnu povahu emocionálneho

zážitku prostredníctvom testu zameraného na kognitívne schopnosti jednotlivca. Predsa len
intrapersonálne zložky EI nie je celkom možné objektívne skórovať, keďže sú prístupné len
ich majiteľovi a môžeme o nich usudzovať len na základe jeho introspekcie. Pri úlohách na
meranie EI ako schopnosti je ťažké striktne určiť kritériá pre správne odpovede. Za správnu
odpoveď sa zvykne považovať najčastejšia reakcia veľkej normatívnej skupiny (tzv.
konsenzuálne skórovanie), alebo odpoveď určená expertmi (tzv. expertné skórovanie),
prípadne ide o tzv. cieľové skórovanie (kde je napríklad respondent hodnotený na základe
korešpondencie medzi jeho interpretáciou výrazu tváre osoby a emocionálnym zámerom
pozorovanej osoby). Vynárajú sa tu však i ďalšie špecifické problémy, ako sú nízka reliabilita
subškál, relatívne nízke korelácie medzi konsenzuálnym, expertným a cieľovým skóre, čo
znamená, že výsledok merania nie je daný skutočnou variabilitou EI, ale len metódou
skórovania (Austinová, & Saklofske, 2007).

1.2 EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA AKO OSOBNOSTNÁ ČRTA (PETRIDESOV MODEL)
Kritika štúdií, v rámci ktorých sa EI chápala a merala ako schopnosť, podnietila vznik
radikálnej rekonceptualizácie konštruktu EI, v ktorom sa zdôrazňuje, že sú to skôr osobnostné
črty (nie schopnosti), čo úzko súvisia s emocionálnym fungovaním jednotlivca. Výsledkom
bol črtový model emocionálnej inteligencie, ktorý chápe EI ako konšteláciu sebepripísaných
schopností a behaviorálnych dispozícii súvisiacich s emóciami, resp. emocionalitou, ktoré so
sebou prinášajú kvalitatívne rôzne štýly správania a prežívania jednotlivcov efektívne
v jednom kontexte, ale nie nevyhnutne v inom (Petrides, Pita, & Kokkinaki, 2007).
K. V. Petrides a A. Furnham (2001) popísali prvú vzorovú oblasť črtovej emocionálnej
inteligencie tvorenú spoločnými znakmi rôznych modelov EI. Za základné aspekty
akéhokoľvek modelu EI považovali expresiu, percepciu a reguláciu emócií, pričom do
koncipovania vlastného modelu črtovej EI integrovali aj predpoklady z koncepcií (Petrides, &
Furnham, 2001):


E. L. Thorndika (1920), ktorý považoval osobnostnú črtu sociabilita za kľúčovú vo
vzťahu k sociálnej inteligencii;



H.

Gardnera (1993),

ktorý podobne

a interpersonálnej inteligencii;

vzťahoval črtu emocionalita k intra-



P. Saloveya a J. Mayera (1990), ktorí uvádzali osobnostné črty (empatia, flexibilita,
atď.) ako obsahové domény emocionálnej inteligencie;



R. Bar-Ona (2005), ktorý zahrnul do svojho tzv. zmiešaného modelu EI sebaúctu,
interpersonálne vzťahy, zvládanie stresu a impulzov, šťastie;



D. Golemana (2001), ktorý zaradil k EI osobnostné domény ako empatiu a asertivitu.

Hlavným snažením K. V. Petridesa bolo vybrať podstatné prvky viacerých modelov EI a tie
spolu integrovať do jedného s vylúčením nepodstatných elementov, ktoré sa vyskytovali len
v jednej konkrétnej konceptualizácii.
K. V. Petrides považuje črtovú EI za osobnostný konštrukt sebapercipovanej
emocionálnej účinnosť a radí ho do oblasti osobnosti na nižšiu hierarchickú úroveň ako črty
Big Five (Petrides et al., 2007). Možno teda očakávať, že črtová EI bude vstupovať do vzťahu
s vyššími úrovňami hierarchie osobnosti, ktoré definujú osobnostné faktory. Potvrdilo sa však
aj to, že črtová EI vykazuje prírastkovú validitu nad rámec základných osobnostných
faktorov, t. j. nad rámec Eysenckovej Veľkej trojky (extraverzia, neurotizmus, psychotizmus)
a Veľkej päťky Costu a McCraeho (neurotizmus, extraverzia, otvorenosť voči skúsenosti,
prívetivosť, svedomitosť). K. V. Petrides so spolupracovníkmi (2003, 2007; analogické
výskumy: Kluemper, 2008; Russo et al, 2012) napríklad empiricky preukázali prírastkovú
validitu črtovej EI pri predikcii takých kriteriálnych premenných ako životná spokojnosť,
šťastie, zvládanie stresu v práci, zameranie sa na cieľ, depresia, ruminácie negatívnych
udalostí, či adaptívne a maladaptívne copingové stratégie.
V ďalších štúdiách sa pre črtovú EI preukázali nízke alebo nulové korelácie vo vzťahu
ku kognitívnym schopnostiam meraným predovšetkým nonverbálnymi testami IQ (Newsome
et al., 2000, Derksen, et al., 2002; Mikolajczak et al. 2007; Petrides, Pita, & Kokkinaki,
2007).

Meranie EI ako osobnostnej črty, samozrejme, prináša so sebou výhody i nevýhody spojené
s používaním sebavýpoveďových, resp. sebapopisných metodík. Ich konštrukcia je
v porovnaní s tvorbou výkonových testov jednoduchšia, ich skórovanie je jednoznačnejšie
a reliabilita vyššia (Austinová, & Saklofske, 2007). Sebavýpoveďové metodiky majú
potenciál poskytnúť informácie o vnútorných procesoch či skúsenostiach vo vzťahu
k emocionálnemu prežívaniu jednotlivca a o jeho typickom správaní založenom na jeho
introspekcii a sebapoznaní. Na druhej strane, významným nedostatkom výpoveďových
metodík je možnosť zámerného i nezámerného skresľovania zo strany respondentov v zmysle

sociálnej žiaducnosti výpovedí, ako aj to, že validita výpovedí je viazaná na schopnosť
sebareflexiu respondenta.
S využitím psychometrickej teórie IRT (Item Respond Theory; teória odpovedí na
položku) doložili A. Cooper a K. V. Petrides (2010) presnosť a efektívnosť merania črtovej EI
pomocou krátkej formy TEIQue-SF. Posúdenie obťažnosti a rozlišovacej schopnosti položiek
dotazníka prinieslo uspokojivé výsledky. Autori potvrdili, že väčšina položiek má vysoké
diskriminačné parametre, čo nasvedčuje tomu, že dotazník na meranie črtovej EI umožňuje
diferencovať medzi jednotlivcami vzhľadom na latentnú črtu. Taktiež takmer všetky položky
boli relatívne ľahké a mali vysokú informačnú hodnotu. Uvedené zistenia možno považovať
za argument v prospech opodstatnenosti existencie črtovej EI ako samostatného konštruktu
odlišného od EI ako súboru schopností.

Model črtovej emocionálnej inteligencie (TEI – Trait Emotional Intelligence) K. V. Petridesa
(2001, 2009) je prvým systematickým modelom črtovej EI. Tvorí ho 15 komponentov, kde 13
z nich vytvára štyri všeobecnejšie faktory a dva stoja samostatne. Každý komponent reflektuje
určitú osobnostnú vlastnosť vzťahujúcu sa k emocionálnemu prežívaniu jednotlivca.
Petridesov črtový model EI pozostáva z nasledujúcich faktorov.
1. Well-being zahŕňa osobnostné črty spojené s prežívaním osobnej pohody. Patria sem
komponenty: optimizmus, črtové šťastie a sebaúcta.
2. Emocionalita zahŕňa účinnosť pri vnímaní a vyjadrovaní emócií. Patria sem
komponenty: črtová empatia, percepcia emócií, expresia emócií a vzťahová
kompetencia.
3. Sociabilita je tvorená emocionálnou účinnosťou v oblasti sociálnych interakcií, pri
riadení a usmerňovaní emócií iných. Patria sem komponenty: manažment emócií
(druhých), asertivita a sociálna uvedomelosť.
4. Sebakontrola obsahuje aspekty vlastnej účinnosti pri regulovaní emócií a impulzov.
Patria sem komponenty: emocionálna regulácia, (nízka) impulzivita a zvládanie
stresu.
Samostatnými emocionálnymi komponentmi v Petridesovom modeli črtovej EI sú
adaptabilita a sebamotivácia. Uvedené faktory daného modelu prezentujeme na Obrázku 1 a
popisujeme v nasledujúcej stati (spracované podľa: Petrides, 2009; Kaliská, & Nábělková,
2015).

Obrázok 1 Emocionlne komponenty konštruktu črtovej EI
(fialové komponenty tvoria faktor Well-beingu, žlté tvoria Sociabilitu, červené Emocionalitu, zelené faktor
Sebakontroly a dva hnedé komponenty sú samostatnými črtami EI )

Faktor well-beingu
Osoby s vysokom úrovňou vo faktore well-beingu prežívajú osobnú pohodu, ktorá pramení
z vnímania vlastných úspechov v minulosti a z pozitívnych očakávaní do budúcnosti.
Prežívajú pozitívne city šťastia a naplnenosti svojho života. Naproti tomu jednotlivci s nízkou
úrovňou disponujú skôr nízkou sebaúctou a bývajú sklamaní zo svojho života. Tento faktor sa
pozitívne spája s extraverziou, pozitívnym naladením, pracovnou spokojnosťou a s dôverou
v intuíciu, kým negatívne so somatickými ťažkosťami, anxietou a depresivitou.
Faktor emocionality
Jednotlivci s vysokou úrovňou emocionality sú v súlade so svojimi vlastnými emóciami i
emóciami iných ľudí. Dokážu vnímať aj vyjadrovať emócie a používajú tieto vlastnosti
k rozvoju a udržiavaniu vzťahov s osobne dôležitými a blízkymi ľuďmi. Jednotlivci s nízkou
úrovňou v tomto faktore majú ťažkosti rozpoznať svoje vnútorné emocionálne stavy
a vyjadrovať svoje city druhým, čo môže viesť k menej uspokojujúcim osobným vzťahom.
Tento faktor sa pozitívne spája s extraverziou, pracovnou motiváciou a preferovaním sociálne
orientovanej kariéry. Negatívne sa spája s neurotizmom.

Faktor sociability
Tento faktor sa od faktoru emocionality líši v tom, že zdôrazňuje sociálne vzťahy a sociálny
vplyv, teda zameriava sa na jednotlivca ako agens v sociálnych kontaktoch. Osoby
dosahujúce vysokú úroveň vo faktore sociability sú zbehlé a úspešné v sociálnych
interakciách. Sú dobrými poslucháčmi, vedia komunikovať jasne a s dôverou s ľuďmi
rozličného pôvodu, pohlavia či sociálneho prostredia. Jednotlivci s nízkou úrovňou sociabilty
si myslia, že nedokážu ovplyvniť emócie druhých a nemajú predpoklady na vyjednávanie či
sieťovanie ľudí (networking). Nie sú si istí tým, čo povedať, či urobiť v rôznych sociálnych
interakciách a v dôsledku toho sa často javia ako plachí a rezervovaní. Faktor sociability
vykazuje pozitívne vzťahy s extraverziou a sebaúctou a negatívne vzťahy s neurotizmom
a anxietou.
Faktor sebakontroly
Vysoká úroveň faktoru sebakontroly poukazuje na zdravý stupeň kontroly svojich impulzov
a túžob. Ľudia s jeho vysokou úrovňou majú popri kontrole impulzov aj dobrú schopnosť
regulovať či zvládať záťaž a stres. Naproti tomu ľudia s nízkou úrovňou majú sklon
k impulzívnemu správaniu a zvyčajne nezvládajú stresové situácie. Tento faktor pozitívne
koreluje so svedomitosťou a preferenciou konvenčnej kariéry, negatívne súvisí so
somatickými ťažkosťami, neurotizmom a psychotizmom.

Teoretické východiská k problematike emocionálnej inteligencie by sme chceli uzavrieť
zhrnutím argumentov v prospech modelu črtovej EI stavajúcom na sebapercepcii a
behaviorálnych dispozíciách:
 dôraz na subjektívnu povahu emocionálneho zážitku;
 empirické dôkazy pre kriteriálnu, prírastkovú a konštruktovú validitu (Petrides, PérezGonzáles, & Furnham, 2007; Saklofske et al., 2007; Petrides, 2009; Gardner, & Qualter,
2010), v rámci toho súbežnú i prediktívnu validitu, kde dotazník TEIQue bol
prediktorom vo vzťahu k viacerým psychologickým kritériám (k agresivite, hnevu,
hostilite, sociálnej izolácii, poruchám príjmu potravy, alkoholovej závislosti, šťastiu,
životnej spokojnosti);
 preukázanie viac ako 40%-tného podielu dedičnosti na globálnej úrovni črtovej EI, čo sa
odhaduje aj pre iné osobnostné črty (napr. osobnostné faktory Big Five) a z toho
vyplýva opodstatnenosť konceptualizácie EI ako osobnostnej črty (Vernon et al., 2008);

 vysoká komplexita a všeobecnosť teórie ponúkajúca základ pre interpretovanie dát
z rôznych nástrojov na meranie črtovej EI.

1.3 DOTAZNÍKY TEIQUE NA MERANIE ČRTOVEJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE
K. V. Petrides identifikoval na základe analýzy viacerých modelov EI základné dimenzie na
posúdenie vnímania, vyjadrovania a regulovania emocionálneho prežívania jednotlivca, čo sa
stalo podkladom pre vytvorenie dotazníkov na meranie črtovej emocionálnej inteligencie
(Trait Emotional Intelligence Questionaire – TEIQue). R. D. Roberts et al. (2007) vyzdvihujú
systematickú empirickú verifikáciu dotazníkov radu TEIQue, keďže väčšina modelov EI
vznikla bez náležitých metodologických a empirických základov. K. V. Petrides participoval
na mnohých domácich, kontinentálnych (francúzske, španielske, belgické, grécke a iné)
i mimokontinentálnych (americké a čínske) výskumných štúdiách, ktoré konfrontovali rôzne
sebapopisné metódy určené na meranie EI vo vzťahu k ním vytvorenému dotazníku TEIQue.
Taktiež sa ako spoluautor množstva štúdií (v rozpätí rokov 2000-2015) zameriaval na
overovanie základných psychometrických vlastností šiestich verzií/foriem dotazníkov
TEIQue. Overovaním pôvodnej anglickej verzie, ako aj nemeckej, španielskej, gréckej,
portugalskej, francúzskej, gruzínskej, talianskej, americkej či čínskej verzie dotazníka
TEIQue alebo TEIQue-SF s využitím analogickej metodológie boli preukázané vyhovujúce
psychometrické vlastnosti tohto nástroja (Marjanovic, & Dimitrijevic, 2014; Martskvishvili et
al., 2013; Russo et al, 2012; Sánches-Ruiz et al., 2010; Petrides, 2009; Freudenthaler et al.,
2008; Pérez et al., 2007; Mikolajczak et al., 2007 a ďalší). Nám sa taktiež podarilo preukázať
uspokojivé psychometrické vlastnosti plných foriem slovenských verzií dotazníkov TEIQue
(Salbot et al., 2011; Nábělková, 2012; Kaliská, & Salbot, 2012; Salbot, Nábělková, &
Kaliská, 2012; Kaliská, & Nábělková, 2015 a i.).

Existujúce verzie/formy dotazníkov radu TEIQue prezentujeme v Tabuľke 2 aj s ich stručnou
charakteristikou.

Tabuľka 2 Dotazníky radu TEIQue na meranie črtovej emocionálnej inteligencie autora K. V.
Petridesa (2009)
Skratka verzie
TEIQue
TEIQue-SF
(short form)
TEIQue-AF
(adolescent
form)
TEIQue-ASF
TEIQue-CF
(children form)
TEIQue-CSF

Forma
plná

skrátená
plná
skrátená
plná
skrátená

Posudzuje sa

Počet
položiek

15 dimenzií
4 faktory
globálna EI

153

18+

25 min

globálna EI

30

18+

7 min

153

13-17

30 min

30

13-17

10 min

75

8-12

25 min

36

8-12

10-15 min

15 dimenzií
4 faktory
globálna EI
globálna EI
9 dimenzií
globálna EI
globálna EI

Vek
Čas
respondentov administrovania

TEIQue – Trait Emotional Intelligence Questionnaire (Dotazník črtovej emocionálnej inteligencie)
TEIQue-SF – Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form (Dotazník črtovej emocionálnej
inteligencie – krátka forma)
TEIQue-AF/ASF – Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Adolescent Form/Adolescent Short Form
(Dotazník črtovej emocionálnej inteligencie pre adolescentov – plná/krátka forma)
TEIQue-CF/CSF – Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Children Form/Children Short Form (Dotazník
črtovej emocionálnej inteligencie pre deti – plná/krátka forma)

Pri preklade a kultúrnej adaptácii daných verzií/foriem dotazníkov radu TEIQue sme
vychádzali z odporúčaní pre medzikultúrnu adaptáciu sebaposudzovacích metodík od D.
Beatona et al. (2000). Zabezpečili sme preklad dvomi na sebe nezávislými odborníkmi do
slovenského jazyka a na základe ich vzájomnej syntézy a dohody sme vytvorili finálne verzie
dotazníkov. Následne sme zabezpečili spätný preklad do angličtiny jazykovo zdatným
odborníkom z oblasti spoločenských vied a zabezpečili dôslednú expertnú kontrolu
novovytvoreného dotazníka (samotným autorom dotazníkov). V poslednom štádiu sme
zrealizovali predvýskum na námatkovo vybranej vzorke, kde sme overovali zrozumiteľnosť
jednotlivých položiek a dali posúdiť štylistickú a gramatickú správnosť slovenskej lingvistke.

Dotazníky radu TEIQue možno administrovať individuálne aj skupinovo, on-line 24/7
systémom alebo tradičnou formou „pero-papier“. Pri administrácii sa odporúča zabezpečiť
pokojné prostredie a súkromie pre respondentov.

Respondentom poskytujeme inštrukciu, aby pracovali rýchlo, a aby nepremýšľali príliš dlho
nad presným významom výrokov. Vyššie skóre svedčí v prospech vyššej úrovne dispozícií
v rámci dimenzií, faktorov i globálnej úrovne EI.
K. V. Petrides (2009, 2011a) odporúča používať dotazníky radu TEIQue hlavne kvôli
nasledujúcim dôvodom:
 dotazníky priamo vychádzajú z modelu črtovej emocionálnej inteligencie;
 pokrývajú celý rozsah teórie črtovej EI;
 existujú verzie TEIQue pre rôzne vývinové obdobia (pre dospelých/adolescentov i deti);
 majú akceptovateľné psychometrické vlastnosti (doložené hlavne u adolescentov a
dospelých).
Pri krátkych formách dotazníkov radu TEIQue autor odporúča posudzovať len globálnu
úroveň črtovej EI, nakoľko redukciou položiek dochádza k zníženiu hodnôt ukazovateľov
reliability pre jednotlivé faktory EI. Ich hlavnou výhodou je najmä rýchla administrácia (v
porovnaní so 153, resp. 75-položkovými plnými formami), ale aj jednoduché skórovanie a
akceptovateľné psychometrické vlastnosti vo vzťahu k globálnej úrovni črtovej EI. Možno ich
odporučiť na orientačnú diagnostiku v pracovnom, klinickom, poradenskom i školskom
kontexte.

2 DOTAZNÍK ČRTOVEJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE PRE DETI (TEIQ UE -CSF)
Detská krátka forma TEIQue-CSF (Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Children
Short Form, k dispozícii v Prílohe 1) je určená na meranie úrovne črtovej emocionálnej
inteligencie u detí vo veku od 8 do 12 rokov. Poskytuje možnosť posúdenia globálnej EI,
ktorá je súhrnom deviatich emocionálnych komponentov (adaptabilita, emocionálny
temperament, expresia, percepcia a regulácia emócií, nízka impulzivita, medziľudské vzťahy,
sebaúcta a sebamotivácia). Ide tu teda o miernu modifikáciu vyššie prezentovaného modelu
črtovej EI v zmysle jeho prispôsobenia danému vývinovému obdobiu. Emocionálne
komponenty stručne približujeme v Tabuľke 1.

Tabuľka 1 Emocionálne komponenty obsiahnuté v dotazníku TEIQue-CSF (Mavrovelli, &
Petrides, 2008)
Komponent

Krátky opis

Adaptabilita

Týka sa prežívania dieťaťa vzhľadom na prispôsobovanie
sa novým situáciám a ľuďom.

Emocionálny temperament

Týka sa sebapercepcie dieťaťa vo vzťahu k tomu, aké
emócie a ako intenzívne prežíva.

Expresia emócií

Týka sa sebapercepcie dieťaťa, ako efektívne vie prejaviť
svoje emócie.

Percepcia emócií

Týka toho, ako vie dieťa pochopiť svoje emócie a emócie
iných.

Regulácia emócií

Týka sa sebapercepcie dieťaťa, ako dobre vie regulovať
svoje emócie.

Nízka impulzívnosť

Týka sa toho, ako dobre vie dieťa kontrolovať samé seba
a svoje impulzy.

Interpersonálne vzťahy
Sebaúcta
Sebamotivácia

Týka sa vnímania kvality vzťahov s rovesníkmi
dieťaťom.
Týka sa sebapercepcie vlastnej hodnoty.
Týka sa sebauvedomenia si vlastných pohnútok
a motivácie.

Krátka forma dotazníka bola vytvorená z pôvodnej plnej verzie dotazníka TEIQue-CF
vyňatím relevantných položiek so snahou zabezpečiť čo najširšie krytie konštruktu črtovej EI,
a zároveň dosiahnuť dostatočnú vnútornú konzistenciu skráteného nástroja.

Čo sa týka slovenských verzií dotazníkov radu TEIQue, bolo po kompetentne prevedenom
preklade a jazykovej korektúre potrebné posúdiť psychometrické vlastnosti – reliabilitu a
validitu.
Reliabilita (spoľahlivosť) sa vzťahuje k opakovateľnosti a ucelenosti výsledkov
získaných meracím nástrojom, poukazuje na presnosť nástroja, resp. vyjadruje veľkosť chýb
vznikajúcich pri meraní. Základnými aspektmi reliability sú stabilita výsledkov v čase a
vnútorná konzistencia nástroja. Nakoľko ne/stabilita v čase nemusí byť len ukazovateľom
ne/reliability nástroja, ale aj prirodzených výkyvov meranej črty v čase, a teda by – najmä
v turbulentnejšom vývinovom období – mohla skutočnú reliabilitu nástroja podhodnocovať
(Urbánek et al. 2011), zamerali sme sa pri posudzovaní len na aspekt vnútornej konzistencie,
a to tak na úrovni dvoch častí nástroja (tzv. split-half odhad reliability), ako aj na úrovni
jednotlivých položiek.
Validita (platnosť) meracieho nástroja sa vzťahuje k samotnému meranému konštruktu
v tom zmysle, či je reálne meraný práve on. Tzv. konštruktovú validitu možno považovať za
rozhodujúcu nielen pre potvrdenie platnosti meracieho nástroja, ale aj za dôkaz zmysluplnosti,
opodstatnenosti meraného konštruktu ako vyjadrujúceho konkrétnu psychickú realitu. Pri
konštruktovej validizácii sa postupuje tak, že sa na základe teoretického vymedzenia
meraného konštruktu zvolia iné psychologické konštrukty, s ktorými by mal meraný konštrukt
súvisieť a následne sa tieto vzťahy empiricky overujú. Konštruktovú validitu nástroja
považujeme spolu s ostatnými výskumníkmi (Hendl, 2009; Urbánek, 2011; Mathews et al.,
2007) za najvýznamnejší ukazovateľ validity.

V iných publikáciách sme prezentovali empirické argumenty v prospech dostatočnej
reliability a validity plnej detskej formy dotazníka TEIQue-CF (napríklad Salbot et al., 2011;
Kaliská, & Salbot, 2014; Kaliská, & Nábělková, 2015). V tejto kapitole sumarizujeme
výskumé zistenia ohľadom krátkej detskej formy dotazníka TEIQue-CSF.

2.1 ŠTATISTICKÁ DESKRIPCIA ŠTANDARDIZAČNÉHO SÚBORU DETÍ
Naša výskumná vzorka celkovo zahŕňala žiakov 14-tich základných škôl banskobystrického
kraja (N=601) vo veku od 8 do 13 rokov (priemerný vek: 11,2 roka /SD=0,9/). Z celkového
počtu bolo 337 (56,1%) dievčat a 264 (43,9%) chlapcov. Základné deskriptívne ukazovatele
pre globálnu črtovú EI meranú dotazníkom TEIQue-CSF na tejto vzorke prezentujeme
v Tabuľke 2.

Tabuľka 2 Deskriptívne ukazovatele globálnej úrovne črtovej EI meranej dotazníkom
TEIQue-CSF (N=601)

Globálna črtová EI

Min

Max

AM

SD

Mdn

šikmosť

1,5

4,8

3,32

0,41

3,3

0,03

špicatosť
0,94

Min – minimum, Max – maximum, AM – priemer, SD – smerodajná odchýlka, Mdn – medián

Rozdelenie premennej globálna EI meranej dotazníkom TEIQue-CSF sme posúdili na základe
opisných charakteristík tvaru rozdelenia (koeficienty špicatosti a šikmosti), nakoľko väčšia
výskumná vzorka pri štandardnom testovaní normality nadhodnocuje významnosť odchýlok
od normálneho rozdelenia. Ani jeden z koeficientov (Tabuľka 2) nenaznačuje výrazný rozdiel
rozdelenia črtovej EI voči normálnemu rozdeleniu. Opticky možno normalitu rozdelenia
črtovej EI doložiť aj histogramom na Obrázku 2.

Obrázok 2 Histogram rozdelenia globálnej črtovej EI u detí (N=601)

Ďalej v Tabuľke 3 prezentujeme výsledok štatistickej analýzy interpohlavných rozdielov
v črtovej EI na detskej vzorke. Mierne vyššie priemerné skóre sme identifikovali u dievčat
v porovnaní s chlapcami a vzhľadom na relatívne veľkú vzorku sa tento interpohlavný rozdiel
preukázal ako štatisticky významný (p=0,04). Na základe posúdenia vecnej (praktickej,
klinickej) významnosti rozdielu (tzv. effect size/veľkosť účinku) pomocou Cohenovho indexu
(d=0,17), tu ide o zanedbateľne malý rozdiel medzi chlapcami a dievčatami, preto sme pri
ďalších analýzach interpohlavné odlišnosti nereflektovali.

Tabuľka 3 Výsledky porovnania globálnej úrovne črtovej EI u chlapcov (N=264) a dievčat
(N=337)

Globálna črtová EI

Chlapci
Dievčatá

AM

SD

p-hodnota
(t-test)

Cohenovo
d

3,29
3,36

0,42
0,41

p=0,04

d=0,17

2.2 RELIABILITA DOTAZNÍKA TEIQUE-CSF
Odhad reliability metódou split-half sme realizovali na základe rozdelenia dotazníka TEIQueCSF na dve polovice, pričom ako ukazovateľ zhody medzi nimi nameranými výsledkami bol
vyčíslený Spearman-Brownov koeficient. Jeho hodnotu (rxx=0,81) možno považovať za plne
akceptovateľnú, dokladajúcu dostatočnú vnútornú konzistenciu na úrovni dvoch častí nástroja
TEIQue-CSF. Výsledok analýzy reliability metódou split-half prezentujeme v Tabuľke 4.

Tabuľka 4 Odhad reliability dotazníka TEIQue-CSF metódou split-half (N=601)
Split-half analýza reliability
časť 1
Cronbachovo alfa
časť 2

ɑ

0,68

položiek

18

ɑ

0,65

položiek

18

r medzi dvomi časťami
Spearman-Brownov
koeficient

0,68
rxx

0,81

Reliabilita TEIQue-CSF v zmysle vnútornej konzistencie dotazníka bola zisťovaná aj na
úrovni jednotlivých položiek pomocou Cronbachovho koeficientu alfa. Hodnota vyčísleného
koeficientu poukazuje na dostatočnú vnútornú konzistenciu (Tabuľka 5).

Tabuľka 5 Položková vnútorná konzistencia dotazníka TEIQue-CSF (N=601)

Globálna črtová EI

Počet položiek

Cronbachovo
alfa

36

0,80

2.3 VALIDITA DOTAZNÍKA TEIQUE-CSF
Za účelom overenia konštruktovej validity boli okrem 36-položkového dotazníka TEIQueCSF pre deti ako súčasť výskumných batérií použité nasledujúce metodiky.
 TIPI (Ten-Item-Personality-Inventory) – 10-položkový nástroj na posúdenie osobnosti
jednotlivca vychádzajúci z koncepcie Big Five, kde každá z položiek obsahuje
adjektíva, ktoré: 1. reflektujú celú šírku variability charakteristík obsiahnutých v črte,
2. ponúkajú charakteristiku negatívneho i pozitívneho pólu črty, 3. neposkytujú opis
na základe extrémnych vlastností črty, 4. nie sú formulované negatívne a 5.
minimalizujú nadbytok charakteristík črty (Gosling, 2003). Výsledkom merania je
profil jednotlivca v osobnostných faktoroch extraverzia, prívetivosť, svedomitosť,
emocionálna stabilita a otvorenosť.
 RŠS (Rosenberg´s Self Esteem Scale, 1965) – Rosenbergova škála sebahodnotenia
obsahuje 10 výrokových položiek so 4-bodovou škálou sýtiacich dve dimenzie vzťahu
k sebe – sebaoceňovanie a sebaznevažovanie.
 SEHP – Škála emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody (Džuka, & Dalbert,
2002) zisťuje frekvenciu prežívania psychických stavov: hnev, pocit viny, pôžitok,
hanba, telesná sviežosť, strach, bolesť, radosť, smútok, šťastie. Respondenti posudzujú
emócie, resp. pocity na 6-stupňovej škále od „takmer vždy“ po „takmer nikdy“.
 B-JEPI – štandardizovaný Eysenckov osobnostný dotazník pre deti v úprave J. Senku
(1998) určený pre deti od 9 do 14 rokov. Obsahuje 78 položiek s možnosťou odpovedí
Áno/Nie. Psychotizmus je dotazníku zastúpený 20 otázkami, extraverzia je 21
otázkami, neurotizmus 21 otázkami a na kontrolu platnosti je 16 otázok, ktoré určujú
lži-skóre.
 ŠAD – Škála na meranie úzkosti a úzkostnosti u detí vypracovaná C. D.
Spielbergerom v úprave J. Müllnera a kol. (1983) meria úzkosť, resp. úzkostnosť detí
vo veku 10-15 rokov. Dieťa si k tvrdeniam vyberá jednu z možností na 4-stupňovej
škále súhlasu od „vôbec nie“ po „veľmi“.

Konštruktovú validitu dotazníka TEIQue-CSF sme sledovali bolo na základe korelačných
vzťahov globálnej črtovej EI s premennými meranými vyššie uvedenými nástrojmi. Zistené
súvislosti očakávateľného smeru a sily svedčia v prospech dostatočnej konštruktovej validity
overovaného nástroja TEIQue-CSF. Výsledky korelačných analýz prezentujeme v Tabuľkách
6 až 11.

Tabuľka 6 Korelácie globálnej črtovej EI s osobnostnými faktormi Big Five x
Extraverzia Prívetivosť Svedomitosť
0,35**

Globálna črtová EI
*

p≤0,05;

**

0,53**

0,51**

Emocionálna
Otvorenosť
stabilita
0,48**

0,13

p≤0,01

x

údaje od 179 žiakov základných škôl s priemerným vekom 11,24 (SD=0,59), z toho 56% dievčat (Kaliská,
2015a)

Tabuľka

7

Korelácie

globálnej

črtovej

EI

so

sebahodnotením

(sebaocenenie,

sebaznevažovanie) x

Globálna črtová EI
**

Sebaoceňovanie

Sebaznevažovanie

0,54**

-0,31**

p≤0,01

x

údaje od 179 žiakov základných škôl s priemerným vekom 11,24 (SD=0,59), z toho 56% dievčat (Kaliská,
2015a)

Tabuľka 8 Korelácie globálnej črtovej EI s frekvenciou prežívania pozitívnych/negatívnych
emócií x

Globálna črtová EI
**
x

Výskyt pozitívnych
emócií

Výskyt negatívnych
emócií

0,38**

-0,31**

p≤0,01

údaje od 179 žiakov základných škôl s priemerným vekom 11,24 (SD=0,59), z toho 56% dievčat (Kaliská,
2015a)

Tabuľka 9 Korelácie globálnej črtovej EI s frekvenciou prežívania pozitívnych/negatívnych
emócií x

Globálna črtová EI
**

Výskyt pozitívnych
emócií

Výskyt negatívnych
emócií

0,43**

-0,53**

p≤0,01

x

údaje od 169 žiakov základných škôl s priemerným vekom 11,64 (SD=0,76), z toho 49% dievčat (z databázy
autorov manuálu, nepublikované)

Tabuľka 10 Korelácie globálnej črtovej EI s osobnostnými faktormy Giant Three
(psychotizmus, neurotizmus, extraverzia) x

Globálna črtová EI
**

Psychotizmus

Neurotizmus

Extraverzia

-0,40**

-0,38**

0,43**

p≤0,01

x

údaje od 169 žiakov základných škôl s priemerným vekom 11,64 (SD=0,76), z toho 49% dievčat dievčat
(z databázy autorov manuálu, nepublikované)

Tabuľka 11 Korelácia globálnej črtovej EI s úzkostnosťou x
Úzkostnosť
Globálna črtová EI
**
x

-0,52**

p≤0,01

údaje od 169 žiakov základných škôl s priemerným vekom 11,64 (SD=0,76), z toho 49% dievčat (z databázy
autorov manuálu, nepublikované)

2.4 VYHODNOCOVANIE DOTAZNÍKA TEIQUE-CSF
Zhrnieme, že dotazník TEIQue-CSF pozostáva z 36-tich položiek opatrených 5-stupňovou
škálou súhlasu – nesúhlasu, je určený pre deti vo veku 8-12 rokov a jeho administrácia trvá
približne 10-15 minút. Globálnu úroveň črtovej EI je možné vyčísliť ako sumu číselných
odpovedí na všetky položky nástroja delenú celkovým počtom položiek, t. j. 36.

Reverzne obrátené skórovanie je pri položkách: 3, 6, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30,
33, 34, 35. Tam sa namiesto označenej čislice zarátava do celkového skóre jej invertovaná
hodnota (t. j. 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1).

Vo všeobecnosti možno dosiahnutú úroveň črtovej EI u detí orientačne interpretovať podľa
hrubého skóre na základe odporúčaní S. Mavrovelli a K. V. Petridesa (2008) nasledovne:

4,5 – 5,0 = veľmi vysoká úroveň črtovej EI
3,5 – 4,49 = vysoká úroveň črtovej EI
2,5 – 3,49 = stredná úroveň črtovej EI
1,5 – 2,49 = nízka úroveň črtovej EI
0,5 – 1,49 = veľmi nízka úroveň črtovej EI.

V Tabuľke 12 ponúkame určité charakteristiky jednotlivcov dosahujúcich vysokú, resp. nízku
úroveň globálnej črtovej EI meranej dotazníkom TEIQue-CSF

Tabuľka 12 Interpretácia vysokého, resp. nízkeho skóre v dotazníku TEIQue-CSF
Globálna úroveň črtovej EI
Vysoké skóre

Nízke skóre

ľahká pripôsobivosť v nových situáciách a
pri kontakte s novými ľuďmi

problémy s prispôsobovaním sa

schopnosť identifikovať svoje emócie
(pozitívne aj negatívne), ich adekvátne
používanie, kontrolovanie a usmerňovanie,
prežívanie šťastia

neschopnosť ukontrolovať svoje
emocionálne výkyvy, nestabilita
v prežívaní emócií
časté prežívanie smútku

schopnosť ľahko a efektívne prejaviť svoje
emócie, empatia a reagovanie na potreby
a prežívanie druhých
schopnosť popísať svoje aktuálne prežívanie

ťažkosti v prejavovaní svojich emócií,
zmätok pri ich identifikácii,
problém s určením sprievodných javov
prežívaných emócií

schopnosť presne identifikovať svoje
emócie a emócie iných, porozumenie
emóciám a ich úlohe v živote človeka

emocionálna neustálenosť, neschopnosť
správne identifikovať prejavy emócií
u seba a druhých

schopnosť odložiť svoje pohnútky na
neskôr, dobrá sebakontrola

netrpezlivosť, nepokojnosť, výbušnosť,
napätie

schopnosť zapáliť sa pre úlohy a aktivity

problémy so sebamotiváciou

schopnosť vytvárať priateľstvá, ktoré
napĺňajú

problémy vo vytváraní si rovesníckych
vzťahov

uvedomovanie si vlastnej hodnoty,
primerané sebavedomie, poznanie svojich
silných a slabých stránok, spokojnosť so
sebou samým

nespokojnosť, sebapodceňovanie, znížené
sebavedomie

2.5 SLOVENSKÉ ORIENTAČNÉ NORMY PRE DOTAZNÍK TEIQUE-CSF

Dosiahnutú globálnu úroveň EI možno posúdiť, resp. porovnať na základe orientačných
noriem na báze percentilov a z-skóre, ktoré prezentujeme v tejto podkapitole.

Percentilové normy sú zrozumiteľné nielen odborníkom, ale aj širšej verejnosti (napr.
učiteľom a rodičom dieťaťa), pretože umožňujú vyjadriť relatívne poradie výsledku
konkrétneho dieťaťa vyjadrené percentom rovesníkov, ktorí majú nižšie skóre ako ono.
Percentilové normy majú ordinálny charakter, teda umožňujú zaradiť jednotlivcov do poradia
podľa meranej premennej, v tomto prípade podľa globálnej úrovne črtovej EI.
Percentilové normy pre deti vo veku 8 až 13 rokov prezentujeme v Tabuľke 13.
Vzhľadom na to, že neboli identifikované vecne (prakticky a klinicky) významné
interpohlavné rozdiely, boli percentilové normy vyčíslené nediferencovane pre detskú
populáciu ako celok.

Tabuľka 13 Orientačné percentilové normy pre globálnu úroveň EI meranú dotazníkom
TEIQue-CSF x
Globálna črtová EI
Percentily

x

5

2,7

10

2,8

15

2,9

20

3,0

25

3,1

30

3,1

35

3,2

40

3,2

45

3,3

50

3,3

55

3,4

60

3,4

65

3,5

70

3,5

75

3,6

80

3,6

85

3,7

90

3,9

95

4,1

štandardizačná vzorka 601 respondentov vo veku od 8 do13 rokov (AM=11,2; /SD=0,9/), z toho 56% dievčat

Vzhľadom na to, že si uvedomujeme aj určité nedostatky percentilových noriem (ich
rovnomerné rozloženie na sto rovnakých častí, ktoré preceňuje rozdiely v okolí priemeru a
podceňuje rozdiely v krajných polohách rozdelenia premennej, nemožnosť vypočítať priemer
skupiny, nemožnosť porovnať výsledky s výsledkami z iných podobných meraní), uvádzame
v Tabuľke 14 najbežnejší typ štandardizovania hrubých skóre respondenta v podobe tzv. zskóre. Z-skóre ukazuje, nakoľko sa výsledok konkrétneho jednotlivca nachádza nad alebo pod
priemerom vyjadrené v jednotkách smerodajnej odchýlky (to znamená, že pri normovaní na
báze z-skóre sa pracuje s pôvodným rozdelením dát, pričom priemer je posunutý do bodu 0
a smerodajná odchýlka má hodnotu +1,00). Ak sa jedná o normálne rodelenie premennej (čo
je aj náš prípad), tak až 99,73% hodnôt z-skóre leží v rozsahu -3 až +3 (tzn. 3 smerodajné
odchýlky pod a nad priemernou hodnotou). V praxi sa z-skóre používa najmä na určenie
miery extrémnych odchýliek od normy, teda rozdiely hodnôt z tých oblastí rozdelenia, kam už
sieť empirických percentilov nezasahuje.
Tabuľky 14 Decilové zachytenie hrubého skóre a príslušného z-skóre pre globálnu úroveň EI
meranú dotazníkom TEIQue-CSF x
Globálna črtová EI

x

Hrubé skóre

Z-skóre

2,8

-1,2

3,0

-0,8

3,1

-0,5

3,2

-0,3

3,3

0,0

3,4

0,2

3,5

0,5

3,6

0,8

3,9

1,3

štandardizačná vzorka 601 respondentov vo veku od 8 do13 rokov (AM=11,2; /SD=0,9/), z toho 56% dievčat

3 DOTAZNÍK ČRTOVEJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE PRE ADOLESCENTOV A
DOSPELÝCH

(TEIQ UE -SF)

Slovenský preklad krátkej formy TEIQue-SF (Trait Emotional Intelligence Questionnaire –
Short Form, k dispozícii v Prílohe 2) je určený na meranie úrovne črtovej emocionálnej
inteligencie adolescentov od 13 rokov a dospelých (povôdné anglické verzie pre dospelých
/TEIQue-SF/ a adolescentov /TEIQue-ASF/ sa po preklade do slovenčili líšili tak minimálne,
že sme ich zlúčili do jednej verzie použiteľne pre obe vývinové obdobia). Poskytuje možnosť
posúdenia globálnej EI a orientačne aj jej faktorov (well-beingu, emocionality, sebakontroly a
sociability). Vychádza z modelu črtovej EI, ktorý priblížený v teoretických východiskách (v
podkapitole 1.2).
Krátka forma dotazníka bola vytvorená z pôvodnej plnej verzie dotazníka TEIQue
vyňatím relevantných položiek so snahou zabezpečiť čo najširšie krytie konštruktu črtovej EI,
a zároveň dosiahnuť dostatočnú vnútornú konzistenciu skráteného nástroja.

Rovnako ako pri detskej verzii, aj tu sme realizovali viacero výskumných štúdií s cieľom
posúdiť psychometrické vlastnosti (reliabilitu a validitu) a vyčísliť orientačné slovenské
normy.
Reliabilita (spoľahlivosť) sa vzťahuje k opakovateľnosti a ucelenosti výsledkov
získaných meracím nástrojom, poukazuje na presnosť nástroja, resp. vyjadruje veľkosť chýb
vznikajúcich pri meraní. Základnými aspektmi reliability sú stabilita výsledkov v čase a
vnútorná konzistencia nástroja. Podobne ako pri detskej verzii, aj tu sme sa v rámci
posudzovania reliabilty zamerali len na aspekt vnútornej konzistencie (stabilita v čase
vykázala dostačujúcu úroveň pri overovaní plných foriem dotazníkov TEIQue a TEIQue-AF
/Kaliská, & Nábělková, 2015/), a to tak na úrovni dvoch častí nástroja (split-half odhad
reliability), ako aj na úrovni položiek.
Validita (platnosť) meracieho nástroja sa vzťahuje k samotnému meranému konštruktu
v tom zmysle, či je reálne meraný práve on. Tzv. konštruktovú validitu možno považovať za
rozhodujúcu nielen pre potvrdenie platnosti meracieho nástroja, ale aj za dôkaz zmysluplnosti,
opodstatnenosti meraného konštruktu ako vyjadrujúceho konkrétnu psychickú realitu. Pri
konštruktovej validizácii sa postupuje tak, že sa na základe teoretického vymedzenia
meraného konštruktu zvolia iné psychologické konštrukty, s ktorými by mal meraný konštrukt
súvisieť a následne sa tieto vzťahy empiricky overujú.

Vo viacerých našich doterajších publikáciách sme prezentovali empirické argumenty
v prospech dostatočnej reliability a validity plných foriem dotazníka TEIQue pre adolescentov
a dospelých (napríklad Salbot et al., 2011; Nábělková, 2012; Salbot, Nábělková, & Kaliská,
2012; Kaliská, & Nábělková, 2015). V tejto kapitole sumarizujeme výskumé zistenia
ohľadom krátkej formy dotazníka TEIQue-SF získané na vzorkách adolescentov aj dospelých.
Orientačné normy (podkapitola 3.6) boli vypracované pre štyri vekové skupiny, nakoľko
vekové rozpätie cieľovej populácie dotazníka TEIQue-SF je značne široké.

3.1 ŠTATISTICKÁ DESKRIPCIA ŠTANDARDIZAČNÉHO SÚBORU ADOLESCENTOV

Naša výskumná vzorka celkovo zahŕňala 717 adolescentov, žiakov stredných škôl vo veku od
od 13 do 17 rokov (priemerný vek: 15,5 roka /SD=1,4/). Z celkového počtu bolo 327 (45,6%)
dievčat a 390 (54,4%) chlapcov. Základné deskriptívne ukazovatele pre globálnu črtovú EI
a jej faktory merané dotazníkom TEIQue-SF na tejto vzorke prezentujeme v Tabuľke 15.

Tabuľka 15

Deskriptívne ukazovatele faktorov a globálnej úrovne črtovej EI meraných

dotazníkom TEIQue-SF u adolescentov (N=717)
Min

Max

AM

SD

Mdn

šikmosť

špicatosť

Well-being

1,30

7,00

4,97

1,06

5,00

-0,49

0,16

Emocionalita

1,75

7,00

4,79

0,86

4,88

-0,19

0,01

Sebakontrola

1,00

7,00

4,48

0,96

4,50

-0,19

0,01

Sociabilita

2,00

7,00

4,62

0,95

4,67

0,14

-0,07

Globálna črtová EI

2,30

6,63

4,72

0,68

4,67

0,06

-0,07

Min – minimum, Max – maximum, AM – priemer, SD – smerodajná odchýlka, Mdn – medián

Rozdelenie premenných meraných dotazníkom TEIQue-SF u adolescentov sme posúdili na
základe opisných charakteristík tvaru rozdelenia (koeficienty špicatosti a šikmosti), nakoľko
väčšia výskumná vzorka pri štandardnom testovaní normality nadhodnocuje významnosť
odchýlok od normálneho rozdelenia. Ani jeden z koeficientov (Tabuľka 15) nenaznačuje

výrazný rozdiel rozdelenia črtovej EI a jej faktorov voči normálnemu rozdeleniu. Opticky
možno normalitu rozdelenia črtovej EI a jej faktorov doložiť aj histogramami na Obrázkoch
3 a 4.

Obrázok 3 Histogram rozdelenia globálnej črtovej EI u adolescentov (N=717)

Obrázok 4 Histogramy rozdelení faktorov črtovej EI u adolescentov (N=717)

Ďalej v Tabuľke 16 prezentujeme výsledok štatistickej analýzy interpohlavných rozdielov
v črtovej EI na adolescentnej vzorke. Čo sa týka globálnej úrovne EI, dievčatá a chlapci sa
v podstate nelíšia. Vyššie priemerné skóre sme identifikovali vo faktore emocionalita
v prospech dievčat a vo faktore sebakontrola v prospech chlapcov. Uvedené rozdiely sú
štatisticky významné (p<0,01). Na základe posúdenia vecnej (praktickej, klinickej)
významnosti rozdielu (tzv. effect size/veľkosť účinku) pomocou Cohenovho indexu d však ide
o relatívne malé rozdiely (malý efekt pohlavia na faktory črtovej EI), preto sme pri ďalších
analýzach interpohlavné odlišnosti nereflektovali.

Tabuľka 16 Výsledky porovnania globálnej črtovej EI a jej faktorov u chlapcov (N=390) a
dievčat (N=327)
AM

SD

p-hodnota
(t-test)

Cohenovo
d

Well-being

Chlapci
Dievčatá

5,03
4,99

1,06
1,06

0,584

0,04

Emocionalita

Chlapci
Dievčatá

4,68
4,96

0,83
0,90

0,001

0,32

Sebakontrola

Chlapci
Dievčatá

4,58
4,38

0,95
0,97

0,008

0,21

Sociabilita

Chlapci
Dievčatá

4,58
4,58

0,97
0,93

0,983

0,00

Globálna črtová EI

Chlapci
Dievčatá

4,72
4,73

0,69
0,69

0,873

0,01

3.2 ŠTATISTICKÁ DESKRIPCIA ŠTANDARDIZAČNÉHO SÚBORU DOSPELÝCH

Naša výskumná vzorka celkovo zahŕňala 600 slovenských dospelých vo veku od 18 do 60
rokov. Z celkového počtu bolo 280 (46,7%) žien a 320 (53,3%) mužov. Základné deskriptívne
ukazovatele pre globálnu črtovú EI a jej faktory merané dotazníkom TEIQue-SF na tejto
vzorke prezentujeme v Tabuľke 17.

Tabuľka 17

Deskriptívne ukazovatele faktorov a globálnej úrovne črtovej EI meraných

dotazníkom TEIQue-SF u dospelých (N=600)
Min

Max

AM

SD

Mdn

šikmosť

Well-being

1,8

7,0

5,33

0,94

5,5

-0,66

0,50

Emocionalita

2,4

6,9

5,00

0,84

5,0

-0,35

-0,08

Sebakontrola

1,8

7,0

4,77

0,95

4,8

-0,22

-0,16

Sociabilita

1,7

6,8

4,69

0,91

4,7

-0,24

0,16

Globálna črtová EI

2,9

6,6

4,94

0,68

5,0

-0,21

-0,20

Min – minimum, Max – maximum, AM – priemer, SD – smerodajná odchýlka, Mdn – medián

špicatosť

Rozdelenie premenných meraných dotazníkom TEIQue-SF u dospelých sme posúdili na
základe opisných charakteristík tvaru rozdelenia (koeficienty špicatosti a šikmosti), nakoľko
väčšia výskumná vzorka pri štandardnom testovaní normality nadhodnocuje významnosť
odchýlok od normálneho rozdelenia. Ani jeden z koeficientov (Tabuľka 17) nenaznačuje
výrazný rozdiel rozdelenia črtovej EI a jej faktorov voči normálnemu rozdeleniu (mierne
ľavostranné zošikmenie smerom k vyšším hodnotám naznačuje hodnota koeficient pre faktor
well-beingu). Opticky možno približnú normalitu rozdelenia črtovej EI a jej faktorov doložiť
histogramami na Obrázkoch 5 a 6.

Obrázok 5 Histogram rozdelenia globálnej črtovej EI u dospelých (N=600)

Obrázok 6 Histogramy rozdelení faktorov črtovej EI u dospelých (N=600)

Ďalej v Tabuľke 18 prezentujeme výsledok štatistickej analýzy interpohlavných rozdielov
v črtovej EI na vzorke 460 dospelých (u 140 dospelých respondentov /70 mužov a 70 žien/
boli údaje snímané spoločne za partnerský pár a jednotlivcom nebolo priradené pohlavie,
preto títo nemohli byť zahrnutí do analýzy). Čo sa týka globálnej úrovne EI, ženy a muži sa
líšia len minimálne. Vyššie priemerné skóre sme identifikovali vo faktore emocionalita
v prospech žien a vo faktore sociabilita v prospech mužov. Uvedené rozdiely sú štatisticky
významné (p<0,01). Na základe posúdenia vecnej (praktickej, klinickej) významnosti rozdielu
(tzv. effect size/veľkosť účinku) pomocou Cohenovho indexu d, aj tu ide o relatívne malé

rozdiely (malý efekt pohlavia na faktory črtovej EI), preto sme pri ďalších analýzach
interpohlavné odlišnosti nereflektovali.
Tabuľka 18 Výsledky porovnania globálnej črtovej EI a jej faktorov u mužov (N=250) a žien
(N=210) x

x

AM

SD

p-hodnota
(t-test)

Cohenovo
d

Well-being

Muži
Ženy

5,18
5,34

1,04
0,99

0,051

0,15

Emocionalita

Muži
Ženy

4,84
5,10

0,79
0,89

p<0,001

0,31

Sebakontrola

Muži
Ženy

4,74
4,77

0,99
1,05

0,701

0,03

Sociabilita

Muži
Ženy

4,77
4,55

0,92
0,98

0,003

0,23

Globálna črtová EI

Muži
Ženy

4,88
4,94

0,74
0,71

0,231

0,09

u 140 respondentov z celého súboru dospelých (70 mužov a 70 žien) boli údaje snímané spoločne za

partnerský pár a jednotlivcom nebolo priradené pohlavie, preto títo nemohli byť zahrnutí do analýzy
interpohlavných rozdielov

3.3 RELIABILITA DOTAZNÍKA TEIQUE-SF

Odhad reliability metódou split-half sme realizovali na základe rozdelenia dotazníka TEIQueSF na dve polovice, pričom ako ukazovateľ zhody medzi nimi nameranými výsledkami bol
vyčíslený Spearman-Brownov koeficient. Jeho hodnoty (rxx=0,82, resp. rxx=0,86) možno
považovať za plne akceptovateľné, dokladajúce dostatočnú vnútornú konzistenciu na úrovni
dvoch častí nástroja TEIQue-SF. Výsledky analýzy reliability metódou split-half
u adolescentov a dospelých prezentujeme v Tabuľkách 19 a 20.

Tabuľka 19 Odhad reliability dotazníka TEIQue-SF metódou split-half u adolescentov (N=717)
Split-half analýza reliability
časť 1
Cronbachovo alfa
časť 2

ɑ

0,70

položiek

15

ɑ

0,65

položiek

15

r medzi dvomi časťami
Spearman-Brownov
koeficient

0,69
rxx

0,82

Tabuľka 20 Odhad reliability dotazníka TEIQue-SF metódou split-half u dospelých (N=600)
Split-half analýza reliability
časť 1
Cronbachovo alfa
časť 2

ɑ

0,80

položiek

15

ɑ

0,77

položiek

15

r medzi dvomi časťami
Spearman-Brownov
koeficient

0,75
rxx

0,86

Reliabilita TEIQue-SF v zmysle vnútornej konzistencie dotazníka ako celku a zvlášť jeho
faktorov bola zisťovaná na úrovni jednotlivých položiek pomocou Cronbachovho koeficientu
alfa, a to tak na vzorke adolescentov, ako aj na vzorke dospelých. Hodnoty vyčíslených
koeficientov pre celkovú črtovú EI (všetky položky TEIQue-SF) poukazujú na dostatočne
vysokú vnútornú konzistenciu nástroja (α=0,81, resp. α=0,88), avšak pri faktoroch EI sa ich
položková konzistencia najmä u adolescentov, javí ako nižšia (alfa od 0,52 po 0,69
u adolescentov /Tabuľka 21/ a alfa od 0,61 po 0,73 u dospelých /Tabuľka 22/). Faktory
črtovej EI merané dotazníkom TEIQue-SF preto v súlade s autorom dotazníka K. V.
Petridesom odporúčame sledovať a interpretovať len orientačne – podstatným a vnútorne
konzistentným ukazovateľom je globálna úroveň črtovej EI.

Tabuľka 21 Položková vnútorná konzistencia dotazníka TEIQue-SF a jeho faktorov u
adolescentov (N=717)
Počet položiek

Cronbachovo
alfa

Well-being
Emocionalita
Sebakontrola
Sociabilita

6
8
6
6

0,69
0,52
0,52
0,54

Globálna črtová EI

30

0,81

Tabuľka 22 Položková vnútorná konzistencia dotazníka TEIQue-SF a jeho faktorov u
dospelých (N=600)
Počet položiek

Cronbachovo
alfa

Well-being

6

0,73

Emocionalita

8

0,61

Sebakontrola

6

0,66

Sociabilita

6

0,68

Globálna črtová EI

30

0,88

3.4 VALIDITA DOTAZNÍKA TEIQUE-SF

Za účelom overenia konštruktovej validity boli okrem 30-položkového dotazníka TEIQue-SF
ako súčasť výskumných batérií použité nasledujúce metodiky.
 TIPI (Ten-Item-Personality-Inventory) – 10-položkový nástroj na posúdenie osobnosti
jednotlivca vychádzajúci z koncepcie Big Five, kde každá z položiek obsahuje
adjektíva, ktoré: 1. reflektujú celú šírku variability charakteristík obsiahnutých v črte,
2. ponúkajú charakteristiku negatívneho i pozitívneho pólu črty, 3. neposkytujú opis
na základe extrémnych vlastností črty, 4. nie sú formulované negatívne a 5.
minimalizujú nadbytok charakteristík črty (Gosling, 2003). Výsledkom merania je

profil jednotlivca v osobnostných faktoroch extraverzia, prívetivosť, svedomitosť,
emocionálna stabilita a otvorenosť.
 RŠS (Rosenberg´s Self Esteem Scale, 1965) – Rosenbergova škála sebahodnotenia
obsahuje 10 výrokových položiek so 4-bodovou škálou sýtiacich dve dimenzie vzťahu
k sebe – sebaoceňovanie a sebaznevažovanie.
 SEHP – Škála emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody (Džuka, & Dalbert,
2002) zisťuje frekvenciu prežívania psychických stavov: hnev, pocit viny, pôžitok,
hanba, telesná sviežosť, strach, bolesť, radosť, smútok, šťastie. Respondenti posudzujú
emócie, resp. pocity na 6-stupňovej škále od „takmer vždy“ po „takmer nikdy“.
 GSES (General Self-efficacy Scale) – Škála všeobecnej vnímanej seba-účinnosti od R.
Schwarzera a M. Jerusalema (1995) zisťuje mieru sebepripísanej úspešnosti v zvládaní
náročných bežne sa vyskytujúcich situácií, ako aj pri zotavovaní sa zo stresujúcich
životných udalostí. Je určená pre dospelú a dospievajúcu populáciu od veku 12 rokov.
Pozostáva z 10 položiek opatrených 4-bodovou stupnicou výstižnosti (od „vôbec ma
to nevystihuje po „vystihuje ma to presne“).
 CTK – Dotazník copingu Tomáša Kohoutka vychádzajúci z transakčného poňatia
zvládania záťaže špeciálne určený pre adolescentov (Kohoutek a kol., 2008). Pre účely
nášho výskumu sme použili len prvú časť dotazníka (28 položiek opatrených 4stupňovou škálou výstižnosti od „vôbec to pre mňa neplatí“ po „platí to pre mňa
úplne“), ktorá sleduje subjektívne vnímanú mieru záťaže v oblastiach: vzdelávanie,
rodina, vlastná identita a vzťahy s rovesníkmi, pričom sme vyčíslili celkovú (súhrnnú)
mieru vnímanej záťaže.
 Metodika vlastnej konštrukcie zameraná na zistenie vnímanej úspešnosti vlastného
zvládania záťažových situácií v podobe grafickej škály s rozpätím od 0% do 100%.
 Brief COPE – skrátená forma dotazníka COPE od autora C. S. Carvera (1997), ktorý
zisťuje mieru preferencie rôznych copingových stratégií. Metodika pozostáva z 28
položiek, ku ktorým sa respondenti vyjadrujú prostredníctvom 5-stupňovej škály
výstižnosti od „vôbec ma to nevystihuje“ po „veľmi ma to vystihuje“. Pre účely nášho
overovacieho výskumu sme neanalyzovali jednotlivé copingové stratégie, ale vytvorili
sme

dve

kategórie

stratégií

zvládania

stresu

–

adaptívne

a nonadaptívne

stratégie.K adaptívnym copingovým stratégiám sme zaradili: aktívne zvládanie,
využitie inštrumentálnej sociálnej podpory, pozitívne prerámcovanie a plánovanie. K

nonadaptívnym stratégiám sme zaradili: popretie,

užívanie omamných látok,

odangažované správanie a sebaznevažovanie.
 MOS-SSS (Medical Outcomes Study – Social Support Survey) – Škála sociálnej opory
zameraná

na

meranie anticipovanej,

vnímanej sociálnej opory odrážajúcej

respondentovu subjektívnu interpretáciu jeho sociálneho začlenenia. Nástroj bol
overovaný na českej populácii J. Koženým a L. Tišanskou (2003), ktorí na základe
faktorovej analýzy dospeli k existencii troch faktorov sociálnej opory: praktická
intervencia, emocionálna blízkosť a chápajúca autorita. Škála pozostáva z 18
položiek, v ktorých respondent posudzujeuje sociálnu oporu z hľadiska jej
anticipovaného výskytu na 5-bodovej škále od „nikdy“ po „vždy“.
 TLS (Triangular Love Scale) – Škála trojuholníku lásky autora J. R. Sternberga (1997)
meria tri komponenty lásky (my sme sa zamerali na intimitu medzi partnermi vo
vzťahu k črtovej EI), pričom každému z nich prislúcha 15 tvrdení, ktoré respondenti
hodnotia na 5-bodovej škále súhlasu od ,,úplne nesúhlasím“ po ,,úplne súhlasím“.


F-MPS-24

(The

Frost

Multidimensional

Perfectionism

Scale)

–

Frostova

multidimenzionálna škála perfekcionizmu autorov R. O. Frosta et al. (1990) zisťuje
úroveň vo funkčných i dysfunkčných dimenziách perfekcionizmu. V rámci nášho
výskumu sme pracovali so štvordimenzionálnou 24-položkovou redukciou F-MPS od
autorov N. Khawaju a K. Armstronga (2005). Respondenti sa k položkám vyjadrujú
prostredníctvom 5-stupňovej škály výstižnosti od „vôbec ma to nevystihuje“ po
„veľmi ma to vystihuje“. K dysfunkčným dimenziám perfekcionizmu patria
pochybnosti o kvalite svojho výkonu a zvnútornené nároky a kritika rodičov. Funkčnou
dimenziou perfekcionizmu je organizovanosť, precíznosť a tak funkčnými, ako
aj dysfunkčnými aspektmi sa vyznačuje dimenzia vysoké osobné štandardy.

Konštruktovú validitu dotazníka TEIQue-SF sme sledovali bolo na základe korelačných
vzťahov globálnej črtovej EI s premennými meranými vyššie uvedenými nástrojmi. Zistené
súvislosti očakávateľného smeru a sily svedčia v prospech dostatočnej konštruktovej validity
overovaného nástroja TEIQue-SF. Výsledky korelačných analýz prezentujeme v Tabuľkách
23 až 32.

Tabuľka 23 Korelácie globálnej črtovej EI a jej faktorov s osobnostnými črtami Big Five
(extraverzia, prívetivosť, svedomitosť, emocionálna stabilita, otvorenosť) x
Extraverzia Prívetivosť

*
x

Svedomitosť

Emocionálna
Otvorenosť
stabilita

Well-being

0,48**

-0,07

0,17

0,22

0,42**

Emocionalita

0,20

0,33**

0,44**

0,24*

0,22

Sebakontrola

0,13

0,03

0,34**

0,55**

0,15

Sociabilita

0,30**

0,15

0,18

0,17

0,51**

Globálna črtová EI

0,36**

0,22*

0,48**

0,38**

0,50**

p≤0,05;

**

p≤0,01

údaje od 164 stredoškolákov s priemerným vekom 16,3 (SD=1,0), z toho 54% dievčat (Kaliská, 2015b)

Tabuľka 24 Korelácie globálnej črtovej EI a jej faktorov so sebahodnotením (sebaocenenie,
sebaznevažovanie) x

*
x

p≤0,05;

**

Sebaoceňovanie

Sebaznevažovanie

Well-being

0,63**

-0,48**

Emocionalita

0,32**

-0,10

Sebakontrola

0,43**

-0,41**

Sociabilita

0,16

-0,20

Globálna črtová EI

0,56**

-0,37**

p≤0,01

údaje od 164 stredoškolákov s priemerným vekom 16,3 (SD=1,0), z toho 54% dievčat (Kaliská, 2015b)

Tabuľka 25 Korelácie globálnej črtovej EI a jej faktorov s frekvenciou prežívania
pozitívnych/negatívnych emócií x

*
x

p≤0,05;

**

Výskyt pozitívnych
emócií

Výskyt negatívnych
emócií

Well-being

0,51**

-0,32**

Emocionalita

0,29*

-0,05

Sebakontrola

0,26*

-0,30**

Sociabilita

0,36**

-0,13

Globálna črtová EI

0,54**

-0,22*

p≤0,01

údaje od 164 stredoškolákov s priemerným vekom 16,3 (SD=1,0), z toho 54% dievčat (Kaliská, 2015b)

Tabuľka 26 Korelácie globálnej črtovej EI a jej faktorov so sebaúčinnosťou x
Sebaúčinnosť

*
x

p≤0,05;

**

Well-being

0,35**

Emocionalita

0,16

Sebakontrola

0,48**

Sociabilita

0,41**

Globálna črtová EI

0,48**

p≤0,01

údaje od 164 stredoškolákov s priemerným vekom 16,3 (SD=1,0), z toho 54% dievčat (Kaliská, 2015b)

Tabuľka 27 Korelácie črtovej EI a jej faktorov s vnímanou mierou záťaže, úspešnosťou
zvládania záťaže a preferenciou copingových stratégií x
Vnímaná
Sebepripísaná
Adaptívne
Nonadaptívne
miera záťaže úspešnosť zvládania copingové stratégie copingové stratégie
Well-being

-0,35**

0,32**

0,31**

-0,28**

Emocionalita

-0,26**

0,20**

0,24**

-0,19*

Sebakontrola

-0,32**

0,27**

0,02

-0,44**

Sociabilita

-0,16*

0,26**

0,26**

-0,17*

Globálna črtová EI

-0,40**

0,37**

0,30**

-0,38**

*

p≤0,05;

**

p≤0,01

x

údaje od 170 stredoškolákov vo veku od 15 do 18 rokov, z toho 69% dievčat (z databázy autorov manuálu,
nepublikované)

Tabuľka 28 Korelácie črtovej EI a jej faktorov s vnímanou sociálnou oporou a jej zložkami x
Celková vnímaná
sociálna opora

praktická
intervencia

emočná
blízkosť

chápajúca
autorita

Well-being

0,33**

0,10

0,28**

0,34**

Emocionalita

0,27**

0,04

0,30**

0,30**

Sebakontrola

0,05

-0,11

0,00

0,11

Sociabilita

0,29**

1,10

0,23**

0,31**

Globálna črtová EI

0,34**

0,08

0,31**

0,37**

*
x

p≤0,05;

**

p≤0,01

údaje od 170 stredoškolákov vo veku od 15 do 18 rokov, z toho 69% dievčat (z databázy autorov manuálu,
nepublikované)

Tabuľka 29 Korelácie črtovej EI a jej faktorov s úspešnosťou zvládania záťaže a preferenciou
copingových stratégií x
Sebepripísaná
Adaptívne
Nonadaptívne
úspešnosť zvládania copingové stratégie copingové stratégie

*

Well-being

0,17*

0,27**

-0,24**

Emocionalita

0,34**

0,32**

-0,27**

Sebakontrola

0,39**

0,24**

-0,50**

Sociabilita

0,43**

0,46**

-0,44**

Globálna črtová EI

0,40**

0,47**

-0,33**

p≤0,05;

**

p≤0,01

x

údaje od 153 dospelých vo veku od 18 do 47 rokov, z toho 71% žien (z databázy autorov manuálu,
nepublikované)

Tabuľka 30 Korelácie črtovej
pozitívnych/negatívnych emócií x

*
x

EI

a jej

faktorov

s

frekvenciou

prežívania

Výskyt pozitívnych emócií

Výskyt negatívnych emócií

Well-being

0,57**

-0,44**

Emocionalita

0,27**

-0,10

Sebakontrola

0,24**

-0,47**

Sociabilita

0,24**

-0,41**

Globálna črtová EI

0,46**

-0,46**

p≤0,05;

**

p≤0,01

údaje od 163 dospelých vo veku od 18 do 52 rokov, z toho 57% žien (Nábělková, & Krišková, 2015)

Tabuľka 31 Korelácie črtovej EI a jej faktorov s úrovňou intimity v partnerskom/manželskom
vzťahu x
Intimita vo vzťahu

*
x

Well-being

0,31**

Emocionalita

0,07

Sebakontrola

0,14

Sociabilita

0,06

Globálna črtová EI

0,18*

p≤0,05;

**

p≤0,01

údaje od 140 dospelých vo veku od 18 do 52 rokov, z toho 50% žien (Nábělková, & Krišková, 2015)

Tabuľka 32 Korelácie črtovej EI a jej faktorov s dysfunkčnými a funkčnými aspektmi
perfekcionizmu x
Pochybnosti
Zvnútornené
Organizovanosť, Vysoké osobné
o kvalite svojho nároky a kritika
precíznosť
štandardy
výkonu
rodičov
Well-being

-0,20

-0,32*

0,45**

0,23

Emocionalita

-0,43**

-0,11

0,07

0,27*

Sebakontrola

-0,34*

-0,19

0,34*

0,17

Sociabilita

-0,40**

-0,14

0,28*

0,23

Globálna črtová EI

-0,43**

-0,22

0,37**

0,29*

*
x

p≤0,05;

**

p≤0,01

údaje od 55 dospelých vo veku od 20 do 35 rokov, z toho 60% žien (z databázy autorov manuálu,
nepublikované)

3.5 VYHODNOCOVANIE DOTAZNÍKA TEIQUE-SF

Zhrnieme, že dotazník TEIQue-SF pozostáva z 30-tich položiek opatrených 7-stupňovou
škálou súhlasu – nesúhlasu, a je určený respondentom od 13 rokov. Jeho administrácia trvá
približne 7-10 minút. Nástroj ponúka možnosť posúdenia globálnej úrovne črtovej
emocionálnej inteligencie a orientačného posúdenie štyroch faktorov EI (well-being,
emocionalita, sociabilita, sebakontrola).

Reverzne obrátené skórovanie je pri položkách: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 25, 26
a 28. Tam sa namiesto označenej čislice zarátava do celkového skóre jej invertovaná hodnota
(t. j. 1=7, 2=6, 3=5, 4=4, 5=3, 6=2, 7=1).

Globálnu úroveň črtovej EI je možné vyčísliť ako sumu číselných odpovedí na všetky
položky nástroja delenú celkovým počtom položiek, t. j. 30. Štyri faktory je možné orientačne
vyčísliť ako sumu číselných odpovedí na položky delenú počtom položiek konkrétneho
faktora, pričom konkrétne položky prislúchajúce tomu-ktorému faktoru sú nasledovné:
 faktor well-being sýtia položky číslo: 5, 9, 12, 20, 24 a 27 (počet položiek 6);
 faktor sebakontroly sýtia položky číslo: 4, 7, 15, 19, 22 a 30 (počet položiek 6);
 faktor emocionality sýtia položky číslo: 1, 2, 8, 13, 16, 17, 23 a 28 (počet položiek 8);
 faktor sociability sýtia položky číslo: 6, 10, 11, 21, 25 a 26 (počet položiek 6).

V Tabuľke 33 ponúkame stručné charakteristiky jednotlivcov dosahujúcich vysokú, resp.
nízku úroveň globálnej črtovej EI meranej dotazníkom TEIQue-CSF

 ťažkosti v identifikácii vlastného
emocionálneho prežívania
 problém s prejavovaním citov voči
druhým
 ťažkosti vo vyjadrovaní myšlienok
týkajúcich sa emócií
 menej uspokojujúce osobné vzťahy

 schopnosť regulovať a zvládať záťaž
a stres
 efektívne copingové stratégie
 stabilná a svedomitá osobnosť
 uvažovanie a rozvaha pred činom

 impulzívne, skratkovité správanie
a konanie
 problémy so zvládaním záťaže
 neadaptívne copingové stratégie
 neuvážlivosť, vznetlivosť, „splašenosť“

Sociability

Emocionality

Nízke skóre vo faktore

Sebakontroly

Vysoké skóre vo faktore
 kontakt s vlastným emocionálnym
prežívaním a prežívaním iných
 adekvátne vnímanie a vyjadrovanie
emócií
 pochopenie túžob a potrieb druhých
 otvorenosť voči skúsenosti iných
 priaznivé blízke osobné vzťahy

well-being

Globálna úroveň črtovej EI

Faktory

Tabuľka 33 Interpretácia vysokého, resp. nízkeho skóre v dotazníku TEIQue-SF

 efektívna komunikácia, schopnosť
počúvať
 schopnosť pôsobiťna druhých
 priamosť, úprimnosť, prívetivosť
 sociálna citlivosť, vnímavosť
 dobrá schopnosť vyjednávať a viesť
 vytváranie priaznivých sociálnych
interakcií
 optimizmus, zmysluplnosť
 prežívanie životného uspokojenia a
osobnej pohody
 vyššia miera sebaúcty
 pozitívna nálada
 dôvera vo vlastnú intuíciu

 plachosť a rezervovanosť, tendencia
k nerozhodnosti a submisivite
 prežívanie úzkosti v novom a
neznámom sociálnom prostredí
 neschopnosť ovplyvniť cítenie, resp.
postoje druhých
 skôr vedení ako vodcovia





pesimizmus
nižšia sebaúcta
neistota a pochybnosti pri činnostiach
sklamanie z vlastného života

3.6 SLOVENSKÉ ORIENTAČNÉ NORMY PRE DOTAZNÍK TEIQUE-SF

Dosiahnutú globálnu úroveň EI adolescentov a dospelých možno posúdiť, resp. porovnať na
základe orientačných noriem na báze percentilov a z-skóre, ktoré prezentujeme v tejto
podkapitole.
Percentilové normy umožňujú vyjadriť relatívne poradie výsledku konkrétneho
jednotlivca vyjadrené percentom referenčnej skupiny s nižším skóre ako daný jednotlivec.
Percentilové normy majú ordinálny charakter, teda umožňujú zaradiť jednotlivcov do poradia
podľa meranej premennej, v tomto prípade podľa globálnej úrovne črtovej EI.

Nakoľko je dotazník TEIQue-SF určený pre cieľovú skupinu so širokým vekovým rozpätím,
vyčíslili sme orientačné normy pre dve vekové skupiny adolescentov a dve vekové skupiny
dospelých.
Keďže sme pre čiastkové faktory črtovej EI zistili nižšiu reliabilitu v zmysle vnútornej
konzistenciu, ako aj na základe odporúčania autora dotazníkov radu TEIQue K. V. Petridesa
používať krátke formy dotazníkov na posúdenie globálnej EI (faktory len orientačne), normy
boli vyčíslené len pre globálnu úroveň črtovej EI (z dôvodu neprítomnosti významných
interpohlavných rozdielov sú normy spoločné pre mužov aj ženy).

V Tabuľke 34 sú prezentované percentilové normy pre dve vekové skupiny adolescentov
a v Tabuľke 35 pre dve vekové skupiny dospelých.

Tabuľka 34 Orientačné percentilové normy pre globálnu úroveň EI meranú dotazníkom
TEIQue-SF u adolescentov – raná adolescencia a neskorá adolescencia
Globálna úroveň črtovej EI

Percentily

Raná adolescencia x

Neskorá adolescencia xx

5

3,70

3,65

10

3,87

3,83

15

4,03

4,00

20

4,10

4,15

25

4,20

4,30

30

4,27

4,40

35

4,40

4,47

40

4,50

4,50

45

4,57

4,60

50

4,67

4,70

55

4,77

4,75

60

4,90

4,89

65

5,00

5,03

70

5,10

5,17

75

5,17

5,23

80

5,27

5,30

85

5,43

5,50

90

5,57

5,70

95

5,80

5,87

x

štandardizačná vzorka 330 respondentov vo veku od 13 do 15 rokov (AM=14,0/SD=0,9), z toho 58% dievčat

xx

štandardizačná vzorka 387 respondentov vo veku od 16 do 17 rokov (AM=16,6/SD=0,5), z toho 38% dievčat

Tabuľka 35 Orientačné percentilové normy pre globálnu úroveň EI meranú dotazníkom
TEIQue-SF u dospelých – vynárajúca sa dospelosť a mladá/stredná dospelosť
Globálna úroveň črtovej EI
Vynárajúca sa dospelosť x Mladá a stredná dospelosť xx
Percentily

5

3,6

3,8

10

3,9

4,1

15

4,0

4,3

20

4,2

4,4

25

4,4

4,5

30

4,5

4,7

35

4,6

4,8

40

4,6

4,9

45

4,7

5,0

50

4,8

5,0

55

5,0

5,1

60

5,1

5,2

65

5,2

5,2

70

5,3

5,3

75

5,4

5,5

80

5,5

5,6

85

5,6

5,7

90

5,7

5,9

95

5,8

6,1

x

štandardizačná vzorka 239 respondentov vo veku od 18 do 25 rokov (AM=19,5/SD=2,2), z toho 49% žien

xx

štandardizačná vzorka 361 respondentov vo veku od 26 do 55 rokov (AM=35,2 /SD=7,9), z toho 48% žien

Vzhľadom na to, že si uvedomujeme aj určité nedostatky percentilových noriem (ich
rovnomerné rozloženie na sto rovnakých častí, ktoré preceňuje rozdiely v okolí priemeru a
podceňuje rozdiely v krajných polohách rozdelenia premennej, nemožnosť vypočítať priemer
skupiny, nemožnosť porovnať výsledky s výsledkami z iných podobných meraní), uvádzame
v Tabuľkách 36 a 37 najbežnejší typ štandardizovania hrubých skóre respondenta v podobe
tzv. z-skóre. Z-skóre ukazuje, nakoľko sa výsledok konkrétneho jednotlivca nachádza nad
alebo pod priemerom vyjadrené v jednotkách smerodajnej odchýlky (to znamená, že pri
normovaní na báze z-skóre sa pracuje s pôvodným rozdelením dát, pričom priemer je
posunutý do bodu 0 a smerodajná odchýlka má hodnotu +1,00). Ak sa jedná o normálne
rodelenie premennej (čo je aj náš prípad), tak až 99,73% hodnôt z-skóre leží v rozsahu -3 až
+3 (tzn. 3 smerodajné odchýlky pod a nad priemernou hodnotou). V praxi sa z-skóre používa
najmä na určenie miery extrémnych odchýliek od normy, teda rozdiely hodnôt z tých oblastí
rozdelenia, kam už sieť empirických percentilov nezasahuje.
Tabuľka 36 Decilové zachytenie hrubého skóre a príslušného z-skóre pre globálnu EI meranú
dotazníkom TEIQue-SF u adolescentov – vynárajúca sa dospelosť a mladá/stredná dospelosť
Globálna úroveň EI
Raná adolescencia x

Neskorá adolescencia xx

Hrubé skóre

Z-skóre

Hrubé skóre

Z-skóre

3,87

-1,26

3,83

-1,28

4,10

-0,91

4,15

-0,82

4,27

-0,66

4,40

-0,48

4,50

-0,31

4,50

-0,33

4,67

-0,06

4,70

-0,05

4,90

0,29

4,89

0,22

5,10

0,59

5,17

0,61

5,27

0,85

5,30

0,79

5,57

1,30

5,70

1,36

x

štandardizačná vzorka 330 respondentov vo veku od 13 do 15 rokov (AM=14,0/SD=0,9), z toho 58% dievčat

xx

štandardizačná vzorka 387 respondentov vo veku od 16 do 17 rokov (AM=16,6/SD=0,5), z toho 38% dievčat

Tabuľka 37 Decilové zachytenie hrubého skóre a príslušného z-skóre pre globálnu EI meranú
dotazníkom TEIQue-SF u dospelých – vynárajúca sa dospelosť a mladá/stredná dospelosť
Globálna úroveň EI
Vynárajúca sa dospelosť x

Mladá a stredná dospelosť xx

Hrubé skóre

Z-skóre

Hrubé skóre

Z-skóre

3,9

-1,6

4,1

-1,3

4,2

-1,2

4,4

-0,9

4,5

-0,8

4,7

-0,5

4,6

-0,6

4,9

-0,2

4,8

-0,4

5,0

-0,1

5,1

0,0

5,2

0,2

5,3

0,3

5,3

0,3

5,5

0,6

5,6

0,7

5,7

0,9

5,9

1,1

x

štandardizačná vzorka 239 respondentov vo veku od 18 do 25 rokov (AM=19,5/SD=2,2), z toho 49% žien

xx

štandardizačná vzorka 361 respondentov vo veku od 26 do 55 rokov (AM=35,2 /SD=7,9), z toho 48% žien

ZÁVER

Náš výskum, ako aj zistenia ďalších bádateľov v oblasti emocionálnej inteligencie potvrdzujú
zmysluplnosť a užitočnosť konštruktu črtovej EI. V slovenskom diagnostickom priestore sme
doposiaľ nemali k dispozícii praktické, jednoduché a psychometricky verifikované nástroje na
meranie úrovne tohto konštruktu. Túto medzeru by mohli vyplniť nami overované dotazníky
radu TEIQue, pričom rýchle orientačné informácie môžu poskytnúť práve ich krátke formy
prezentované v tomto manuáli.

Preukázanie akceptovateľných psychometrických vlastností slovenských verzií dotazníkov
TEIQue-CSF a TEIQue-SF, ktoré vychádzajú z komplexne uchopenej teoretickej analýzy
konštruktu črtovej emocionálnej inteligencie prináša praktický úžitok najmä pre orientačnú
diagnostiku osobnosti v školskom, poradenskom, pracovnom, či klinickom prostredí. Môžu
napomôcť napríklad pri identifikácii jednotlivcov potenciálne rizikových s následným
kreovaním intervencie zameranej na špecifické potreby klienta.
Intervencia, ale aj edukácia zameraná na rozvoj emocionálnej inteligencie, resp.
preventívne programy posilňujúce, formujúce a rozvíjajúce osobnostné dispozície obsiahnuté
v modeli črtovej emocionálnej inteligencie (adaptabilitu, vyjadrovanie vlastných emócií,
hodnotenie vlastných i cudzích emócií, sebamotiváciu, sebaúctu, zvládanie vlastnej
impulzivity, formovanie optimálnych interpersonálnych vzťahov, reguláciu a riadenie emócií)
vytvárajú predpoklady pre plnohodnotnejšie fungovanie či už v školskom, pracovnom alebo
osobnom živote. A práve validné a reliabilné meracie nástroje umožňujú zistiť účinnosť
takýchto intervencií, resp. programov z krátkodobého i dlhodobého hľadiska.
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PRÍLOHY
PRÍLOHA 1 TEIQUEC TEIQue-CSF
S. Mavroveli & K. V. Petrides, University Of London
Slovenský preklad: L. Kaliská & E. Nábělková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

INŠTRUKCIA:





Pokús sa odpovedať na všetky otázky v dotazníku.
Uvedom si, že tu neexistujú správne alebo nesprávne odpovede.
Nezamýšľaj sa nad odpoveďami príliš dlho.
Zakrúžkuj tú odpoveď, ktorá Ťa vystihuje najviac.

1

Nerozhodne

Súhlasím

Úplne
súhlasím
Úplne
súhlasím

Nesúhlasím

Súhlasím

5

Nerozhodne

4

Nesúhlasím

3

Úplne
nesúhlasím

Úplne
nesúhlasím

2

1. Vždy sa usilujem mať dobrú náladu.

1

2

3

4

5

2. Rád/a spoznávam nových ľudí.

1

2

3

4

5

3. Na začiatku nového školského roka si ťažko zvykám.

1

2

3

4

5

4. Beriem sa tak, že som super.

1

2

3

4

5

5. Ak som smutný/á, snažím sa urobiť niečo, aby som si zmenil/a náladu.

1

2

3

4

5

6. Často som smutný/á.

1

2

3

4

5

7. Ak som s niekým rád/a, poviem mu to.

1

2

3

4

5

8. S každým vychádzam dobre.

1

2

3

4

5

9. Často som nahnevaný/á.

1

2

3

4

5

10. Deti z našej triedy sa so mnou radi hrajú.

1

2

3

4

5

11. Ak som v novej situácii, rýchlo si zvyknem.

1

2

3

4

5

12. Často nie som spokojný/á sám so sebou.

1

2

3

4

5

13. Často sa mi stáva, že nerozmýšľam predtým, ako niečo urobím.

1

2

3

4

5

14. Viem veľmi dobre pochopiť, ako sa ostatní cítia.

1

2

3

4

5

15. Nerád/a sa príliš o niečo snažím.

1

2

3

4

5

16. Je pre mňa jednoduché porozumieť vlastným pocitom.

1

2

3

4

5

Úplne
nesúhlasím

Nesúhlasím

Nerozhodne

Súhlasím

Úplne
súhlasím

17. Ak musím niečo urobiť, viem, že to dokážem urobiť veľmi dobre.

1

2

3

4

5

18. Ľahko sa nahnevám.

1

2

3

4

5

19. Robím si svoje úlohy tak dobre, ako len viem.

1

2

3

4

5

20. Je pre mňa jednoduché hovoriť o mojich pocitoch.

1

2

3

4

5

21. Nerád čakám, kým dostanem to, čo chcem.

1

2

3

4

5

22. Som veľmi šťastné dieťa.

1

2

3

4

5

23. Nerád/a sa učím veľa.

1

2

3

4

5

24. Myslím si, že možno budem nešťastný/á, keď vyrastiem.

1

2

3

4

5

25. Väčšina ľudí, čo ma pozná, ma má rada.

1

2

3

4

5

26. Predtým ako niečo urobím, dôkladne si to premyslím.

1

2

3

4

5

27. Neviem dobre ovládať svoje pocity.

1

2

3

4

5

28. Ľahko si zvyknem na nových ľudí.

1

2

3

4

5

29. Neviem nájsť správne slová, ktorými by som povedal/a, čo cítim.

1

2

3

4

5

30. Nerád/a sa púšťam do nových vecí.

1

2

3

4

5

31. Rád/a som v spoločnosti iných.

1

2

3

4

5

32. Viem, ako ukázať ostatným, ako veľmi mi na nich záleží.

1

2

3

4

5

33. Často mám zmätok v tom, čo cítim.

1

2

3

4

5

34. Pripadá mi ťažké pochopiť, ako sa ostatní práve cítia.

1

2

3

4

5

35. Ak niečo neurobím dobre, už sa to nepokúšam robiť znova.

1

2

3

4

5

36. Zvyčajne si starostlivo premyslím, čo poviem.

1

2

3

4

5

Zodpovedal/a si na všetky
otázky?
Ak áno, tak hotovo!
ĎAKUJEME.

PRÍLOHA 2 TEIQU
TEIQue-SF
K. V. PETRIDES, UNIVERSITY OF LONDON
Slovenský preklad: E. Nábělková, & L. Kaliská, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

INŠTRUKCIA:
Odpovedajte na všetky položky tak, že zakrúžkujete číslo, ktoré najlepšie odráža mieru Vášho
súhlasu alebo nesúhlasu s daným výrokom. Neexistujú „správne“ alebo „nesprávne“
odpovede, ide výlučne o Vás.
 Môžete odpovedať na škále od 1 = úplne nesúhlasím do 7 = úplne súhlasím.
 Odpovedajte, prosím, pozorne, ale nepremýšľajte príliš dlho nad jednotlivými výrokmi.
 Pokúste sa svojimi odpoveďami vystihnúť samého seba v čo najväčšej možnej miere.
Úplne
nesúhlasím

Úplne
súhlasím

1.

Nerobí mi problém vyjadriť svoje emócie slovami. 1

2

3

4

5

6

7

2.

Často mi robí problém vidieť veci očami druhých ľudí. 1

2

3

4

5

6

7

3.

Vo všeobecnosti som vysoko motivovaný typ človeka. 1

2

3

4

5

6

7

4.

Zvyčajne mávam ťažkosti so zvládaním svojich emócií. 1

2

3

4

5

6

7

5.

Vo všeobecnosti nepovažujem život za radostný. 1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

7.

Často mením svoje názory. 1

2

3

4

5

6

7

8.

Veľakrát je pre mňa ťažké rozoznať, akú emóciu práve cítim. 1

2

3

4

5

6

7

9.

Cítim, že mám mnoho dobrých vlastností. 1

2

3

4

5

6

7

10.

Často sa mi zdá ťažké zastať sa svojich práv. 1

2

3

4

5

6

7

11.

Zvyčajne viem ovplyvniť cítenie druhých ľudí. 1

2

3

4

5

6

7

12.

Celkovo je môj uhol pohľadu na väčšinu vecí pochmúrny. 1

2

3

4

5

6

7

13.

Moji blízki sa často sťažujú, že s nimi nezaobchádzam správne. 1

2

3

4

5

6

7

14.

Často mi príde ťažké prispôsobovať svoj život tomu, čo sa
1
aktuálne deje.

2

3

4

5

6

7

15.

Vo všeobecnosti viem zvládať stres. 1

2

3

4

5

6

7

16.

Často mám problém prejaviť náklonnosť svojim blízkym. 1
Za normálnych okolností som schopný/á predstaviť si seba
1
„v koži niekoho iného“ a precítiť jeho pocity.
Obvykle mám problém udržať si k niečomu dostatočnú
1
motiváciu.

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

6.

17.
18.

Viem dobre vychádzať s ľuďmi.

Úplne
nesúhlasím

20.

Zvyčajne viem nájsť spôsob, ako ukontrolovať svoje
1
emócie, ak chcem.
Tak celkovo som so svojím životom spokojný/á. 1

21.

Opísal/la by som sa ako dobrý/á vyjednávač/ka.

19.

22.
23.
24.

Úplne
súhlasím

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Zvyknem sa ocitnúť v situáciách, ktorým by som sa radšej
1
vyhol/la.

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Verím, že mám mnoho silných stránok. 1

2

3

4

5

6

7

Často sa zamýšľam nad svojimi pocitmi a emóciami.

25.

Mám tendenciu vzdať sa, aj keď viem, že som v práve.

1

2

3

4

5

6

7

26.

Nie som schopný/á meniť to, čo cítia druhí.

1

2

3

4

5

6

7

27.

Vo všeobecnosti si myslím, že sa veci v mojom živote vydaria.
Je pre mňa ťažké citovo sa pripútať dokonca aj k tým,
ktorí sú mi blízki.
Vo všeobecnosti som schopný/á prispôsobiť sa novým
situáciám.
Druhí na mne oceňujú moju uvoľnenosť.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

28
29.
30.

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU.
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